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موضوعي كه پي��ش رو داريد همان ط��ور كه ازعنوان آن پيداس��ت به 
استيضاحي مي پردازد كه از مدت ها پيش بر سر افواه عام و خاص جامعه 
افتاده بود اما باالخره در آخرين روزهاي هفته گذش��ته از هفت خوان 
اعالم وصول هيئت رئيس��ه مجلس گذر كرد تا به اس��تحضار وزير راه 
و شهرسازي پرحاشيه دولت يازدهم برسد.  اس��تيضاح اول وزير راه و 
شهرسازي كه يك بار در مجلس دهم با يك گردش جانانه! نمايندگان 
وقت مجلس ناكام مانده بود تا كام دكتر آخوندي را با كسب رأي اعتماد 
بيش از آنچه هنگام تصدي وزارت اخذ كرده بود، ش��يرين ش��ود. اما 
استيضاح در حالي براي دومين بار در طول عمر دولت يازدهم مطرح 
شده است كه طوالني شدن حتي اعالم وصول استيضاح از طرف هيئت 
رئيسه سؤاالت تأمل برانگيزي را در اذهان عمومي شكل داد چون كه 
پيش از اعالم وصول نيز كشدار ش��دن طرح استيضاح و راهيابي آن از 
كميسيون مربوط به هيئت رئيسه پروسه درازمدت سه ماهه اي را طي 
كرده بود تا جايي كه برخي از نمايندگان موافق استيضاح در اعتراض به 

تطويل اعالن استيضاح از حضور در مجلس امتناع كرده بودند. 
در اين ميان عدم توجه وزير به دعوت كميس��يون تخصصي در دعوت 
اوليه و بيان بيالن عملكرد وزارتخانه- كه ارتباطي به سؤاالت نمايندگان 
در كميس��يون عمران نداش��ت- به جاي پاس��خگويي و روش��نگري 
نسبت به س��ؤاالت مطروحه آب پاكي بود كه از طرف وزير روي دست 
مطالبه گران استيضاح ريخته شد تا اينكه نمايندگان مأيوس از دريافت 
پاسخ قانع كننده،  ناگزير به ترك جلسه كميسيون شوند. هر چند اين 
رفتار آنها توسط برخي از همكارانشان به ايجاد آبستراكسيون از سوي 
نمايندگان موافق اس��تيضاح در كميس��يون عمران تعبير ش��د اما نه 
اتهامات همكاران، نه تطويل خواسته يا ناخواسته اعالم وصول هيئت 
رئيسه و نه بهانه در روزهاي آخر عمردولت يازدهم بودن، هيچ كدام مانع 
از آن نشد كه استيضاح پرحاش��يه اما ديرهنگام عباس آخوندي براي 
هميشه در محاق اعالن وصول بماند. از محاق درآمدن استيضاح وزير 
راه و شهرسازي شايد در نگاه اول براي برخي منتقدان وزيرخوشايند 
بوده باشد كه باالخره خواسته قانوني شان عملي شد اما آنچه از شايعات 
پراكنده در اطراف اخبار اس��تيضاح قابل درك اس��ت، ظاهراً بيش��تر 
از خوش��حالي طرفداران اس��تيضاح، طرف هاي آخوندي و طرفداران 

سياست هاي او از اعالم وصول استيضاح خوشحال شده اند. 
خوشحالي و رضايت حاميان و طرفداران سياس��ت هاي وزير از اعالم 
وصول استيضاح از آن روي بيشتر از موافقان استيضاح به نظر مي رسد 
كه شخص وزير به محض دريافت خبر استيضاح خود از هيئت رئيسه 
مجلس، پيش دستانه اقدام به ارسال دستخط به رئيس مجلس و اعالم 
آمادگي براي پاسخگويي به نمايندگان از همان فرداي روز اعالم وصول 
اس��تيضاح كرد. پروسه اعالم وصول اس��تيضاح تا پاسخگويي وزير در 
پاسخ به سؤاالت نمايندگان بازه زماني حداقل 10 روزه اي است كه طبق 
قانون در اين فرصت، وزير يا وزراي خود را براي گردآوري مستندات الزم 
براي پاسخگويي مستدل به سواالت نمايندگان مجلس آماده مي كنند 
كه در اين مورد به خصوص، ظاهراً وزير راه و شهرسازي خود را بي نياز از 

استفاده از فرصت 10 روزه آماده سازي مستندات دانسته اند. 
سرمستي وزير راه و شهرسازي در بي نيازي به استفاده از فرصت 10 روزه 
براي پاسخگويي مستدل و مستند به سؤاالت نمايندگان شايد از آن روي 
باشد كه دكتر آخوندي استيضاح دوم خود را نيز به مثابه استيضاح اول 
مي بيند و به اين گمان، احتمال مي دهد همچون مجلس نهم، نمايندگان 
مجلس دهم هم بنا به شرايط و عوامل ناشناخته از عدم اعتماد به ايشان 
منصرف شده و دوباره به اتكاي وي بر صندلي صدارت رأي اعتماد خالف 
تصور عام خواهند داد، البته اين ظن وزير راه و شهرس��ازي را نبايد زياد 
هم بيراه دانست چراكه سيگنال هاي ارسالي از سوي برخي نمايندگان 
به آخوندي چنان واضح و روشن است كه حتي يكي از فراكسيون هاي 
پرطمطراق مدعي مستظهر به آراي مردم در كالنشهر تهران با برگزاري 
نشست ويژه حمايت فراكسيون از استمرار وزارت دكتر آخوندي تا پايان 
دولت يازدهم را علناً اعالم كرده است. فراكسيون مذكور علت موافقت 
خود با اس��تمرار صدارت آخوندي را نه مطالبه خالف قان��ون و نارواي 
موافقان اس��تيضاح كه رو به پايان بودن زمان باقي مانده تا پايان دولت 
يازدهم اعالم كرده اند كه واقعاً اينگون��ه ادعاهاي حمايت از منافع ملي 

داشتن از طرف حاميان اينچنيني در خانه ملت جاي تعجب دارد. 
تعجب از رفتارهاي چندگانه متظاهران حامي منافع ملي در خانه ملت وقتي 
رنگ و بوي عجيب  تر به خود مي گيرد كه در مراجعه به تجارب نه زياد دور كه 
خيلي نزديك مثل همين استيضاح اول همين وزير راه و شهرسازي در همين 
دولت اما در مجلس گذشته، پيچيدگي هاي رمز كليد استيضاح با رأي بيشتر 
از رأي اعتماد اوليه را دوچندان مي كند. رمز و راز عدم استقبال نمايندگان 
مجلس نهم با دادن رأي اعتماد كمتر به آخوندي براي تصدي پست وزارت 
راه و شهرسازي وقتي پيچيده تر مي شود كه – با وجود قرائت گزارش عملكرد 
ناكارآمدي وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم توسط كميسيون عمران وقت 
تنها به فاصله كمتر از چند روز مانده به اس��تيضاح اول دكتر آخوندي- باز 
توسط همان نمايندگان و در همان مجلس آراي عدم استقبال از استيضاح 
وزير خيلي بيشتر از آراي اعتماد اوليه و هنگام تصدي وزارت به ايشان اعطا 
مي شود. اما نمايندگان دوره دهم در اعطاي رأي اعتماد مجدد به وزير راه و 
شهرسازي در استيضاح دوم بايد خيلي حزم انديشانه  تر از نمايندگان دوره 
نهم عمل كنند. قاطبه نمايندگان مردم نبايد استدالل هاي ابن الوقتي برخي 
از همكاران خود را به خاطر محدود بودن زمان تا پايان عمر دولت يازدهم پايه 
و اساس استدالل اعتماد خود به وزير راه وشهرسازي قرار دهند چرا كه در 
استيضاح اول هم اگر موضوع استيضاح ديگرگونه و توأم با مصلحت بيني هاي 
متظاهرانه جلوه داده نمي شد، حتماً نتيجه غير از آن مي شد كه در آن مقطع 
رقم خورد، البته خيلي خوش خيالي خواهد بود كه باور كنيم در آن مقطع 
نيز وراي بده بستان هاي اس��تيضاح مكتوم ماند و كسي از آن باخبر نشد! يا 
ش��ايد هم اگر به خاطر حضور نمايندگان آن دوره در مجلس با وجود رو به 
پايان بودن دوره نمايندگي  شان وراي قضيه رأي بيشتر آخوندي نسبت به 
اول تصدي وزارت معلوم نبود اما اكنون به راحتي و با يك كد و رمز ساده نه 
پيچيده به سان گذشته مي توان پيچيدگي هاي رمزآلود كليد عدم استيضاح 
وزير راه و شهرسازي در مجلس نهم را گش��ود و آن، آدرس يابي خدمت! به 

مردم نمايندگان آن دوره در مناصب فعلي شان است! 

قطر در حال غصب بازار گاز ايران
در حالي كه تركيه اختالف گازي با ايران دارد و داوري بين المللي 
درباره پرونده دو كش�ور رأي داده اس�ت، تركيه براي واردات گاز 
متمايل به قطر شده و 68 درصد گاز خود را از اين كشور وا رد مي كند. 
به گزارش فارس، محمد بن صالح الساده، وزير انرژي و صنعت قطر در 
گفت وگو با خبرگزاري آناتولي گفت: سال هاست به تركيه گاز طبيعي 
مايع »ال . ان . جي« ارسال مي كنيم. ميان دو كشور دو توافق نامه فعال 
بدون محدوديت مقدار وجود دارد كه در صورت تمايل ما آماده هستيم 
گاز طبيعي مايع را به تركيه ارسال كنيم. وي ادامه داد: روابط ما با تركيه 
بدون محدوديت به اين شكل ادامه مي داد و از اين به بعد همچنين ادامه 
خواهد يافت زيرا تركيه همواره براي قطر اولويت دارد. روابط ما نه تنها 

در زمينه انرژي بلكه در هر زمينه ادامه خواهد يافت. 
سياست هاي انرژي تركيه كه در س��ال هاي اخير دنبال مي كند بسيار 
عالي اس��ت. م��ا گاز طبيعي مايع به تركيه ارس��ال مي كني��م و ديگر 

فرصت هاي سرمايه گذاري را به طور جداگانه در نظر مي گيريم. 
تركيه در حال حاضر ظرفيت ذخيره گاز طبيعي را افزايش مي دهد و 
به خاطر برداشتن چنين گام هايي به تركيه تبريك مي گويم. اين براي 

تنوع بخشيدن به منابع انرژي يك سياست بسيار مهم است.

قادر ايلخاني خلخالي

نقدينگ�ي از م�رز ه�زار و 184 ه�زار ميليارد 
تومان گذش�ته اس�ت اما هنوز دول�ت و بانك 
مرك�زي مدعي هس�تند هواسش�ان ب�ه همه 
چي�ز هس�ت و اي�ن ش�اخص را باي�د در كنار 
ش�اخص هايي مانند نرخ رش�د، تورم و... ديد. 
به گزارش »جوان« اين ادعا اگر چه درست است 
كه رقم نقدينگي به خودي خود يك عدد اس��ت 
و تحليلگران اقتصادي معموالً درصد نرخ رش��د 
نقدينگ��ي را در كن��ار مؤلفه هاي ديگ��ر در نظر 
مي گيرند، با اين حال رشد 157 درصدي نقدينگي 
نس��بت به ابتداي س��ال 92 ) 460  هزار ميليارد 
تومان( نشان از بيشترين افزايش شاخص نرخ رشد 

نقدينگی در سال هاي دولت يازدهم ماست. 
 بر اساس بررسي هاي روزنامه »جوان« متوسط نرخ 
رشد نقدينگي در دو دولت قبلي حدود 27/5 درصد 
ودر دولت دهم 24/7 درصد بوده است كه اين رقم 
متأس��فانه در دول��ت يازدهم برخ��الف ادعاهاي 

انضباط مالي در مرز 29 درصد است. 
 با اين حال نقدينگي افزايش يافته آثار تورمي خود 

را نشان نداده است، چرا؟ 
   عالئم مخفي تورم 

به گفته معاون بانك مرك��زي نقدينگي يك عدد 
اسمي است و به لحاظ اس��مي نيز اين متغيرها در 
جامعه همواره در حال افزايش هس��تند و اين در 
حالي است كه در هيچ زماني نقدينگي در جامعه 
كاهش نيافته است. اگر چه اين سخن درست است 
اما نگاهي به تالش بخش خصوصي براي افزايش 
نرخ ارز و افزايش نرخ سود بين بانكي به باالي 22 
درصد نشانه هايي از ظهور و عالئم افزايش قيمت ها 
در آينده اي كوتاه مدت ) يك س��ال آت��ي( دارد كه 

البته مؤلفه هاي داخلي انتخابات رياست جمهوري 
پي��ش رو و مؤلفه خارج��ي تصميم��ات غيرقابل 
پيش بيني ترامپ در آن مانند داربست هايي پشت 

سد تلنبار شده نقدينگي قرار گرفته اند. 
براي اينكه به اين نقش مؤلفه ها پ��ي ببريد، الزم 
است بدانيد كه يكي از مؤلفه هاي مهم توليد تورم 
با افزاي��ش نقدينگي گردش جريان پول اس��ت و 
دولت برخالف ادعاهاي چند سال اخير خود فضاي 
سرمايه گذاري را پر ريس��ك معرفي كرده و برايند 
فعاليتش دقيقاً ترساندن س��رمايه گذاران داخلي 
و خارجي بوده اس��ت. به عبارت بهتر بهاي كنترل 
تورم در اين سال ها دقيقاً بردن نقدينگي به فريزر 
بانك هاست كه س��رعت گردش مالي را كم كرده 
وگرنه به طور حتم افزايش قيمت ها بسيار زودتر از 
خرداد سال آينده خواهد بود زيرا اقتصاد كشور با 
توجه به شرايط و ملزوماتي مانند خروج از ركود و 
ايجاد ساالنه حداقل 850 هزار شغل و بحران هاي 
بانكي قابل رؤيت ديگر نمي تواند فريزر خود را براي 

كم تحريكي و يخ نقدينگي روشن نگه دارد. 
   نگاه فعاالن اقتصادي چيست؟

 يك فعال اقتصادي در اين باره معتقد است: دولت 
براي  رونق به بازارها بايد يك تصميم اساسي بگيرد 
واال سال 96، سال ريزش بيش��تر كسب و كارها 
خواهد بود. صاحبان سرمايه هاي خردي كه بدون 
ترس از شفافيت، وارد كار شده اند چون نمي توانند 
بفروشند، الجرم زمين خواهند خورد. وي معتقد 
اس��ت: در حال حاضر دولت با باال بردن نرخ سود 
سپرده سعي در مهار تورم به ماهانه زير 0/8 درصد 
دارد و به نوعي س��رخود و مردم كاله مي گذارد. 
وي ادامه مي دهد: وقتي ش��ما به س��پرده 20 تا 

27درصد س��ود بدهيد اولويت به سپرده گذاري 
تعلق مي گيرد، پس شما خريد هايتان را به تأخير 
مي اندازيد و حتي به فروش دارايي روي مي آوريد 

تا از سود بانكي استفاده كنيد. 
سيدحسين معروف در تش��ريح وضعيت فعلي در 
اين باره به خبرنگار ما مي گويد: افزايش نقدينگي از 
جنس شبه پول بوده و به همين دليل وارد تعامالت 
بازار نش��ده اس��ت. هر چند براي بنده پذيرفتني 
نيس��ت كه بانك ها محل تجمع پولي باش��ند كه 
آن را وارد تعامالت بازار نكنن��د و به آن 25 درصد 
هم س��ود بدهند. وي مي افزايد: دولت با تدابيري 
كه دس��تگاه هاي اقتصادي اش نش��ئت مي گيرد، 
فضاي رواني سنگين و همراه با ترسي را براي تمام 
فعاليت هاي اقتصادي ايجاد كرده است و تا امنيت 
رواني و عملياتي به بازارها بر نگردد، كماكان كفه به 

سمت خلق شبه پول خواهد بود. 
 اين فعال اقتصادي مي افزايد: اينكه بانك ها در اين  
ركود حاكم س��ود بي ربط و بي حساب مي دهند، 
حتماً داليل  منطقي ندارد جز اينكه با سپرده هاي 
جديد، س��ود س��پرده هاي قديمي را مي دهند؛ 
چيزي كه سابقاً س��فته بازان بازار از آن  تعبير نو 
كهنه كردن سفته را داشتند. وي تأكيد مي كند: 
آنچه باعث تكان نخوردن همه بازارها شده است، 

فضاي مبهم در بازارهاست.
كم ريس��ك ترين كنش حتماً س��پرده گذاري در 
بانك هاست. نه درگيري با س��ازمان امور مالياتي 
دارد نه مناقش��ه ب��ا تأمين اجتماع��ي و گمرك و 
شهرداري ها و ثبت اس��ناد و... براي هر كاري، بايد 
با س��ازمان هاي دولتي درگير شد كه روح و جسم 
آدم را فرسوده مي كند. امروز براي راه انداختن يك 

كسب و كار كوچك و گرفتن يك پروانه كسب ساده 
بايد كفش آهنين پوشيد و تازه بعد از گرفتن پروانه 
كس��ب بايد يك س��ال خاك خوري كرد تا رسيد 
به يك رونق س��اده اي كه حداكثر 15 درصد سود 
مي دهد و بعد از كلي زجر، هنوز 10 درصد از سود 

بانكي عقب هستيد!
به گزارش »جوان« اين طبيعي ترين واكنش است 
كه فعاالن اقتصاد و دارندگان س��رمايه در فضاي 
اقتصاد موجود دارند و آن انتقال س��رمايه به جاي 
مطمئني است كه هم باالتر از نرخ تورم فعلي سود 
مي دهد و هم معاف از ماليات و... است. اما براساس 
شاخص هاي موجود اعم از افزايش بدهي بانك ها و 
دولت به بانك مركزي و اقتضائات اقتصادي اعم از 
ركود نياز به اشتغال و بحران هاي موجود در بانك ها 
)كه نمونه آن كاس��پين وثامن و سرمايه و بازبيني 
سود بانك هايي مانند بانك ملت و... است( و... حتماً 
اين نقدينگي بايد به جريان بيفتد. به عبارت بهتر 
كنترل تورم با افزايش نقدينگي خطاي بزرگي است 
كه در آينده اي نه چندان دور آثار منفي آن را نه فقط 

دولت بلكه عموم مردم خواهند ديد. 
  شاخص ها چه مي گويند؟

 اما در كنار ش��اخص افزايش ن��رخ نقدينگي روز 
گذشته از سوي سايت بانك مركزي ارقام و اعداد 
ديگري اعالم شد كه در كنار نقدينگي قابل تأمل 
بودند. براساس آمارهاي متغيرهاي پولي، بدهي 
بانك ه��ا به بانك مرك��زي به 104 ه��زار و 790 
ميلي��ارد تومان رس��يده كه گوياي رش��د 25/3 

درصدي در 9 ماهه امسال است. 
همچني��ن براس��اس آماره��اي بانك مرك��زي از 
متغيرهاي پولي و بانك��ي، مجموع دارايي  خارجي 
بانك مركزي در پايان آذر ماه امسال به 335 هزار 
و 290 ميليارد تومان رس��يده كه نسبت به اسفند 
ماه سال گذش��ته 4/7 درصد كاهش داشته است. 
همچنين بدهي بخ��ش دولتي ب��ه بانك مركزي 
61 هزار و 160 ميليارد تومان محاس��به شده كه 
سهم دولت 35 هزار و 470 ميليارد تومان و سهم 
شركت ها و مؤسسات دولتي 25 هزار و 690 ميليارد 
تومان است. بدهي دولت به بانك مركزي در 9 ماهه 
امس��ال 45/3 درصد افزايش و بدهي شركت ها و 

مؤسسات دولتي 7 درصد كاهش يافته است. 
همچنين براس��اس اعالم بانك مركزي ميزان 
نقدينگي در پايان آذر امسال به11848/6 هزار 
ميليارد ريال رسيد، براين اساس ميزان پول به 
1540/7هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به 
اسفند سال 1394 افزايش��ي 12/7 درصدي را 
نشان مي دهد. از سوي ديگر در پايان آذر امسال 
ميزان شبه پول با 17/1 درصد افزايش نسبت به 
اسفند سال گذشته به 9/10307 هزار ميليارد 
ريال رسيد. اين ارقام از اين جهت قابل تأمل است 
كه نقش دولت در بازار مالي را عيان مي كند. اين 
ارقام كه معموالً براي ص��رف كردن هزينه هاي 
جاري مصروف ش��ده در واقع نتوانسته است در 
بخش هاي واقعي و مولد سرازير شود و همه اين 
عالئم نشان دهنده تحميل آثار برشمرده شده بر 
قيمت هاست. آيا  بازهم درآمدهای نفتی خواهد 

توانست قيمت ها را كنترل كند؟

خطای بزرگ كنترل تورم با توليد انبوه نقدينگی
نقدينگي در 4 سال 157 درصد افزايش يافت

در س�ومين س�ال اجراي قانون تمركز وظايف 
كش�اورزي، وزارت جه�اد از ض�رورت ايجاد 
زنجي�ره از توليد ت�ا توزيع س�خن مي گويد و 
رئيس س�تاد تنظيم بازار معتقد است در نظام 
تصميم گي�ري در ح�وزه قيمت گ�ذاري كاال و 
خدمات ش�اهد از هم گس�يختگي هس�تيم و 
پس از 40 س�ال هنوز در روابط بازار و دولت در 
اول راه ق�رار داريم... اما هيچ ك�دام از فعال تر 
شدن دالالن و واردكنندگان حرفي نمي زنند. 
در گذشته، هر زمان كه قيمت محصوالت كشاورزي 
و مواد مصرفي مردم گران مي ش��د، دو وزارتخانه 
جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني سابق، با انداختن 
توپ به زمي��ن ديگري خودرا تبرئ��ه مي كردند تا 
اينكه نمايندگان مجلس دوره نهم با ارائه طرحي 
با عنوان تمركز وظايف بخش كشاورزي به وزارت 
جهاد، پيشنهاد دادند كه براساس آن توليد، توزيع 
و واردات محصوالت كشاورزي و كاالهاي اساسي 
از وزارت بازرگاني منفك ش��ده و به وزارت جهاد 
واگذار شود. تصويب اين قانون همزمان شد با ادغام 
دو وزارتخانه صنعت و تجارت و اجراي اين قانون به 

دولت يازدهم موكول شد. 
قانون انت��زاع وظايف بازرگاني بخش كش��اورزي 
يا »تمركز وظايف كش��اورزي« دهم اسفند سال 
92 به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت و 
تجارت ابالغ شد و از آن تاريخ نظارت بر قيمت هاي 
مصرف كننده در خرده فروشي به وزارت صنعت و 

دستگاه هاي نظارتي واگذار شد. 
بر اس��اس قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي 
تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي 
محصوالت و كاالهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان 
دارويي ش��امل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، 
روغن و دانه هاي روغني، چاي، سيب زميني، پياز، 
حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، كشمش، قند، شكر 
و كنجاله و همچنين محص��والت دامي، طيور و 
آبزيان شامل ش��ير و فرآورده هاي لبني، گوشت 
سفيد، گوشت قرمز، تخم مرغ و نيز پيله ابريشم به 

وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد. 
اكنون سه سال است كه اين قانون در وزارت جهاد 
كشاورزي اجرا مي ش��ود، اين وزارتخانه از توليد و 
توزيع مناسب محصوالت كشاورزي خبر مي دهد 
اما مردم از گراني قيمت كاالهاي مصرفي ش��ان 
گاليه دارند و حتي اعضاي س��تاد تنظيم بازار نيز 
از س��ردرگمي قيمت ها ميان دو وزارتخانه انتقاد 
مي كنند. به راستي دليل ناكارآمدي قانون انتزاع 

چيست؟
قاضي پور در گفت و گو با »جوان« در اين خصوص و 
گراني قيمت كاالها به رغم توزيع فراوان مي گويد: 
زماني كه نمايندگان مجلس از قانون تمركز وظايف 
كشاورزي دفاع مي كردند تصور نمي شد كه تفكيك 
وظايف دو وزارتخانه صمت و كش��اورزي، تنظيم 
بازار محصوالت كشاورزي را به هم ريخته و تمامي 
نگاه ها به س��مت واردات جلب ش��ود. متأسفانه 
نبود ابزارهاي نظارت��ي در اختي��ار وزارت جهاد 
باعث فعال تر ش��دن دالالن شده و وزارت صنعت 
و تجارت كه وظيفه نظارت ب��ر قيمت نهايي كاال 

در خرده فروش��ي را به عهده دارد، با اين استدالل 
كه عرضه و تقاضا در بازار بايد تعيين  كننده قيمت 
باشد نه نرخ گذاري دستوري دولت... موجب شده 
كه نرخ گذاري به دست عده اي دالل سودجو بيفتد 

و دالالن عامل تعيين قيمت شوند. 
وي مي افزايد: در س��ايه پاس��كاري دو وزارتخانه، 
دالالن كاالرا خريداري و انبار مي كنند و در مواقع 
لزوم با توزيع يا جمع آوري آن سود كالن به جيب 
مي زنند، در اين ميان توليد كننده و مصرف كننده 

متضرر مي شود. 
  هواداران واردات افزايش يافت 

همچنين يك منبع آگاه در گفت وگو با »جوان«، 
از حمايت وزارت صنعت و تجارت از واردكنندگان 
كاال خبر مي دهد و مي گويد: يك��ي از داليلي كه 
قانون انتزاع در اجرا با مشكل برخورد كرده، حمايت 
برخي دولتمردان از واردات كاالست. متأسفانه رأي 
وزير جهاد در ستاد تنظيم بازار فقط يك رأي است، 
اما مدافعان واردات در اين ستاد چندين رأي دارند 
كه همواره نظرشان غالب شده و واردات كاالهاي 

كش��اورزي در رأس امور اجرايي قانون انتزاع قرار 
گرفته است. وي مي افزايد: اين ستاد بدون توجه 
به سياست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي، به دنبال 
تأمين بازار توس��ط واردات است و به همين دليل 
تعرفه كاالهاي اساسي را كاهش دادند تا در زمان 
توقف توليد محصوالت كش��اورزي كاال به ميزان 
كافي وارد ش��ود، با اين اقدام ه��م عملكرد 100 
روزه پاياني دولت در تأمين كاالها و انبارها مثبت 
مي ش��ود و هم اينكه با حماي��ت از واردكنندگان 
مي توانند براي دوره بعدي انتخابات رأي بيشتري 

داشته باشند... 
   همدستي دالالن و واردكنندگان 

قاضي پور همچنين يكي ديگر داليل ضعف قانون 
انتزاع در اجرا را همدستي واردكنندگان با دالالن 
دانسته و مي گويد: در سه س��ال اخير، نابساماني 
قيمت ها در خرده فروشي ها و كاهش تعرفه واردات 
محصوالت كشاورزي باعث شده تعيين قيمت كاال 
با همدستي واردكنندگان و دالالن از دست دولت 
خارج شود و در فضاي نبود نظارت پول هاي كالني 

به جيب بزنند. 
وي با اش��اره به گراني قيمت ش��كر در خرداد ماه 
امسال مي گويد: دالالن با خريد انبوه شكر از بورس 
كاال و دپوي آن به رشد قيمت ها دامن زدند، وزارت 
جهاد كاري جز واردات و عرضه در بورس نداشت 
و دستگاه هاي نظارتي نيز كنار نشسته و نظاره گر 
بودند. وي مي افزايد: از خرداد ماه تاكنون به رغم 
فراواني در توزيع ش��كر، قيمت اين كاال از 2 هزار 
و 470 توم��ان به 3 هزار و 200 ت��ا 3 هزار و 500 
تومان رس��يد و در همين قيمت تثبيت ش��د، به 
عبارت ديگر دالالن با جو سازي قيمت شكر را باال 
نگه داش��تند... عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
با انتقاد از اظهارات اخير رئيس ستاد تنظيم بازار 
گفت: ش��ريعتمداري مي گويد در تفس��ير قانون 
انتزاع مانده ايم... اگر واقعاً در تفسير مانده اند، چرا 
اصالحيه به مجلس نمي فرستند؟شايد هم آقايان 

كارهاي مهم تري دارند...

گزارش »جوان« از داليل ناكارآمدي قانون انتزاع 

رأی ستاد تنظیم بازار به واردات!

 رپرتاژ يك ساعت سوئيسي
 در سايت دولتي!  

س�ايت وابس�ته به بانك مركزي با يك تيتر دهان پركن و جذاب 
»بازگشت برندهاي سوئيسي به بازار ايران« يك مطلب صددرصد 
تبليغات�ي را به دس�تاورد برج�ام تبديل كرده اس�ت اما س�ؤال 
ج�دي در اين باره اين اس�ت ك�ه ورود ي�ك برند س�اعت لوكس 
چه تأثي�ري در اقتص�اد دارد ك�ه آن را از بركات برج�ام بدانيم؟

به گزارش »جوان« در اين گزارش آمده اس��ت: سوئيس يكي از اولين 
كش��ورهايي اس��ت كه به دليل رابطه نزديك اقتصادي با ايران قبل از 
تحريم ها، بعد از برجام نيز براي فعالي��ت و آغاز مبادالت تجاري اعالم 
آمادگي كرد و اينك شاهد افزايش روزافزون ورود شركت ها و برند هاي 

سوئيسي به ايران هستيم. 
نويسنده در سايت ايبنا با اشاره به حجم 13/7 ميليون دالر صادرات در 
10 ماه نخست امسال در مقابل معادل يك ميليارد و 42 ميليون دالر 
واردات از سوئيس به گفت وگو با مدير عامل يك شركت ساعت سازي 
پرداخت��ه و ام��كان واردات كاالي لوكس با ارزش اف��زوده باالي يك 
ساعت ساز را بازگشت برندهاي سوئيسي به بازار ايران عنوان كرده كه 
به نظر دور از شأن ابزار تبليغاتي دستگاه هاي دولتي است به خصوص كه 

خواننده را با تيتر جذاب ترغيب به خواندن اين خبر مي كند. 
---------------------------------------------------

سيف: دشواري بانكي با عمان نداريم!
در حالي كه برخي منابع وزارت امور خارجه از مش�كل مالي ميان 
ايران و عمان خبر داده اند واكنش رئيس كل بانك مركزي به وجود 
منابع بلوكه شده در عمان اين بود: در عمان پول بلوكه شده نداريم.
به گزارش »جوان« ولي اهلل سيف در ادامه گفته است: بخشي از منابع 
آزاد شده به صورت سپرده نزد بانك مركزي عمان بود كه امكان استفاده 
به هر صورتي كه الزم باشد را داشته ايم. تا كنون نيز به تدريج مبالغي از 
آن مورد استفاده قرار گرفته و ترتيبي اتخاذ شد كه بتوانيم در مورد بقيه 

آن هم متناسب با نيازهايمان با سهولت بيشتري اقدام كنيم!
وي افزوده است: در مذاكراتي كه در عمان با رئيس كل بانك مركزي 
اين كشور داش��تم، زمينه هاي همكاري هاي دوجانبه بين بانك هاي 
مركزي و همچنين توسعه ارتباطات بانك هاي تجاري دو كشور مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. سيف برقراري مكانيسم حساب مخصوص 
براي تسويه مبادالت في مابين با پول هاي ملي دو كشور و اتصال سوئيچ 
ملي كارت هاي بانكي دو كشور را محور ديگر مذاكره با مقامات بانكي 
عمان اعالم كرد. رئيس كل بانك مركزي كشورمان ادامه داد: با توجه 
به ظرفيت باالي همكاري هاي اقتصادي و بانكي بين دو كشور، در اين 
مذاكرات عرصه هاي مختلف همكاري مورد بحث و تفاهم قرار گرفت 
و توافق شد متن تفاهمنامه اجرايي مناس��ب كه در بر گيرنده تمامي 
زمينه هاي همكاري  بانكي و پولي باشد، تهيه و در نشستي كه به زودي 
در تهران برگزار خواهد شد بين رؤساي كل بانك هاي مركزي دو كشور 
به امضا برسد. وي همچنين افزوده است: بانك مركزي عمان زماني كه 
مشكل جابه جايي منابع آزاد شده، قبل از اجراي برجام را داشتيم با ما 

همكاري كرد و با آنها توانستيم مشكل را برطرف كنيم. 
---------------------------------------------------

رشوه سامسونگ كارش را خراب كرد
رئيس ش�ركت كره اي سامس�ونگ به اته�ام پرداخت رش�وه در 
اين كش�ور بازداشت ش�د، اين در حالي اس�ت كه اين شركت نيز 
با حواش�ي زيادي در اي�ران طي س�ال هاي گذش�ته مواجه بوده 
اس�ت كه از آن جمله مي توان ب�ه اختالف هيئت مديره ش�ركت 
مذكور، تالش ب�راي ورود به ساختمان س�ازي و س�رمايه گذاري 
در تخريب س�اختمان دلگش�ا به عنوان مي�راث فرهنگي، آتش 
گرفت�ن لباسش�ويي هاي سامس�ونگ و... هم�راه ب�وده اس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، دفتر دادستان ويژه پرونده رسوايي 
سياسي كره جنوبي لي را متهم به رشوه دهي به يكي از دوستان نزديك 
پارك گئون هي، رئيس جمهور اين كشور كرده تا نظر مساعد دولت را 
نسبت به اين شركت جلب كند. دادستاني ويژه كره جنوبي روز جمعه 
اعالم كرد، رئيس گروه سامسونگ را به اتهامات مختلف از جمله ارتشا، 
اختالس، پنهان سازي دارايي ها در خارج از كشور و اداي شهادت دروغ 

تحت تعقيب قضايي قرار خواهد داد. 

 تركان: نيامدن خارجی ها 
تقصير بانك مركزي است

دبير ش�وراي عالي مناط�ق آزاد با بي�ان اينكه س�ختگيري هاي 
بانك مركزي باعث ش�د تا متقاضي�ان ايجاد بانك ه�اي خارجي 
و آفش�ور در مناطق آزاد عقب نش�يني كنند، گفت:  بهتر اس�ت 
مناط�ق آزاد زير مجموع�ه وزارت راه باش�ند ت�ا وزارت اقتصاد. 
به گزارش تسنيم، اكبر تركان درباره عدم تأسيس بانك هاي خارجي 
در مناطق آزاد نيز گفت: آيين نامه تأسيس بانك هاي آفشور در مناطق 
آزاد با پيگيري هاي بس��يار زياد و برگزاري نشس��ت هاي كارشناسي 
با بانك مركزي تصوي��ب و ابالغ و پس از آن موجي از درخواس��ت ها 
براي تأس��يس اين بانك ها در مناطق آزاد ايجاد شد، اما جريان هاي 
پولي و ارزي مس��تقل در مناطق آزاد به دليل سخت گيري هاي بانك 
مركزي و افزايش س��رمايه بانك هاي خارجي و آفش��ور عماًل ش��كل 
نگرفت و متقاضيان ايجاد بانك هاي خارجي عقب نشيني كردند. دبير 
ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين درباره واگذاري 
مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: ب��ا زير مجموعه رفتن مناطق آزاد 
به هر وزارتخانه اي مخالف هس��تم اما چون در وزارت راه فعاليت هاي 
تخصصي در حمل و نقلي ريلي، بندري و هوايي پيگيري مي شود، بهتر 

است مناطق آزاد زير مجموعه وزارت راه باشد تا وزارت اقتصاد. 
مش��اور رئيس جمهور در ادامه با اشاره به روند توس��عه سرمايه گذاري در 
مناطق آزاد كشور گفت: مناطق آزاد در فضاي پس از برجام به سوي توسعه 
گام بر مي دارند. بايد با اقدامات منطقي و نيز تكميل زيرس��اخت ها در اين 
مناطق، س��رمايه گذاران در مناطق آزاد را حفظ كرد. مناطق آزاد با توليد، 
انتقال فناوري هاي پيشرفته و صادرات به نقطه مطلوب توسعه مي رسند. به 
نظر بنده فعاليت سه ساله مناطق آزاد در دولت يازدهم قابل قبول است اما 
هنوز به نقطه ايده آل نرسيده است. تركان به پروژه هاي مهمي كه قرار است 
در مناطق آزاد به زودي به بهره برداري برسند هم گفت: سه پروژه مهم تا 

پايان سال در مناطق آزاد به بهره برداري مي رسند.
 فرودگاه و بندرگاه جزيره هندورابي يك��ي از مهم ترين پروژه هاي مناطق 
آزاد در دولت يازدهم اس��ت. باند و عرصه فرودگاه از بتن ساخته شده و با 
محيط زيست سازگار است و نزديك يك ماه است آماده بهره برداري است 
كه براي افتتاح آن منتظر برنامه رئيس جمهور هستيم. بزرگ ترين دستاورد 
زيست محيطي نيز در ساخت اسلكه و بندرگاه هندورابي شكل گرفته است 
چراكه 50 هزار مرجان در اين پروژه با تالش و هزينه هاي بس��يار به نقطه 

ديگري منتقل شدند.

مهران ابراهيميان 
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